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INSS retoma atendimento
presencial sem agendamento

O atendimento presencial nas agências do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem
necessidade de agendamento prévio, está sendo
retomado gradualmente a partir deste mês. É o
que determina uma portaria publicada  (2) no
Diário Oficial da União (DOU).  Suspenso em
2020 em razão da pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19), o atendimento presencial nas
agências do INSS começou a ser retomado ain-
da no final de 2020, mas somente mediante agen-
damento prévio.  Com a portaria  quarta-feira,
além dos pedidos já agendados, as agências do
INSS retomam também o chamado atendimen-
to espontâneo, realizado na triagem, no autoa-
tendimento orientado ou em guichê específico
para informação ou orientação, sem necessida-
de de prévio agendamento. Pág.2

Inscrições de projetos para Virada
Cultural em SP vão até 11 de março

Estão abertas, até 11 de março, as inscrições para grupos
artísticos que desejem participar da Virada Cultural 2022. A
17ª edição do evento está programada para os dias 28 e 29 de
maio. Nesses dias, diversos espaços públicos em todas as regi-
ões da cidade são ocupados por 24 horas por uma intensa pro-
gramação cultural. Inscrições de projetos para Virada Cultural
em SP vão até 11 de marçoInscrições de projetos para Virada
Cultural em SP vão até 11 de março.  Para se inscrever, é ne-
cessário preencher um formulário com os dados do grupo, indi-
cando qual a área de atuação. Entre as possibilidades listadas
pela prefeitura estão: arte de rua, artes visuais, circo, cultura
popular, dança, intervenções itinerantes, música, performance,
sarau, teatro adulto e teatro infantil.  A Secretaria Municipal de
Cultura de São Paulo não detalhou os locais em que o evento
será realizado ou a estimativa de público. Destacou apenas que
seguirá os protocolos sanitários estabelecidos pelas autorida-
des em Saúde.  A 16ª edição da Virada Cultural de São Paulo
ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro com programação online
e intervenções urbanas. O tema foi “Tudo de arte, nada de aglo-
meração” e contou com cerca de 400 atrações. As transmissões
em tempo real foram feitas no site do evento e no Youtube.

Defensoria deveria atender
mais e exigir menos

Bronca do Leitor
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 Votos de grego!
Editorial Clovis Pereira Bronca do Leitor Alex  Santos

 Vanessa Gomes, apresen-
tadora, atriz, modelo e Promo-
tora de Eventos.  Começou
cedo sua carreira aos 13 anos
apresentando o Projeto Crian-
ça Feliz no CTN nos anos de
1994 – Se destacando pela
atenção estendida a todas as
crianças. Muito carismática a
partir dessa experiência come-
çou a ter convites para fazer
locução e divulgações de lo-
jas em todo e estado de SP.

Desenvolveu uma forma
toda especial em relação a
mestre de cerimônia realizan-
do vários eventos em especial
casamentos. Participou de vá-
rios programas de TV e hoje
sendo bem conhecida no meio
artístico está sendo convidada
para centenas de shows inter-
pretando a querida Xuxa jun-
to com suas paquitas oficiais
Cintia Sardeiro , Cintia Kater
e Elisangela Moraes .Além de
Apresentadora , ela tem como
missão dar oportunidade para
novos talentos mirins ,  Ainda
em negociação   com o CTN
pretende voltar esse ano com
seu Projeto Criança Feliz –
programa show que fez suces-

Um Show que merece
destaque e as Crianças adoram

so e que dará oportunidades
para grandes talentos infantis
que sonha em ser artista e ain-
da não tiveram oportunidade
para mostrar seu talento.  Re-
almente uma artista de mão
cheia, que ama o que faz, mas
sempre demonstrando sua Fé
e amor a Deus em primeiro lu-
gar. Acredita que está no ca-
minho certo e garante que vem

muitas novidades ainda esse
ano. Vanessa Gomes como
Xuxa cover em breve terá em
seus shows seus convidados
covers de artistas que abrilhan-
taram ainda mais seus eventos.

Quem quiser contratar os
serviços profissionais de Va-
nessa é só entrar em contato
com sua assessoria pelo fone:
(11) 96615-5000

A Defensoria Pública deveria exigir menos do cidadão e atender mais, se já não basta a pande-
mia que deixou muitas famílias no perrengue tem a Defensoria Pública que para atender quem
precisa de um Advogado ficam exigindo um monte de documentos para agendar atendimento pelo
site,  muitas famílias não tem ou não consegue toda documentação daí fica sem atendimento,
desiste foi o caso de Zilda de Jesus e Vani do Jardim Paulistano. Seja contra quem for se necessá-
rio, reclame, denuncie, exija seus direitos.(Alex dos Santos)

Defensoria deveria atender
mais e exigir menos

Destaque nesta foto para o chefe de gabinete
da vereadora Sandra Santana, Fernando Gouveia
que esteve no Jardim Guarani, verificando ser-
viço de melhorias para os moradores na travessa
Niceia. Gouveia foi recepcionado pelo líder co-
munitário Jair Araujo que também representa a
associação do bairro e a professora Márcia.  O
bom trabalho que a vereadora vem fazendo na
região está trazendo melhorias para a comuni-
dade. (Henrique Deloste)

Gente que é
destaque

O Deloste e toda equipe deste jornal presta
homenagem a querida Raimunda da Rocha que
completa 63 anos, recebeu os cumprimentos   do
esposo Marcão, amigos e familiares. Destaca-
mos  outro aniversariante que é Jair Araújo.
Morador do Jardim Guarani que completou 69
anos, a comemoração foi realizada entre ami-
gos e familiares no Restaurante Fazenda, pa-
rabéns com muita saúde e tudo de bom aos ani-
versariantes do mês Raimunda e Jair

Nota de Aniversário

O atendimento presencial
nas agências do Instituto Na-
cional do Seguro Social
(INSS), sem necessidade de
agendamento prévio, está sen-
do retomado gradualmente a
partir deste mês. É o que de-
termina uma portaria publica-
da  (2) no Diário Oficial da
União (DOU).  Suspenso em
2020 em razão da pandemia do
novo coronavírus (covid-19), o
atendimento presencial nas
agências do INSS começou a
ser retomado ainda no final de
2020, mas somente mediante
agendamento prévio.  Com a
portaria  quarta-feira, além dos
pedidos já agendados, as agên-
cias do INSS retomam também
o chamado atendimento espon-
tâneo, realizado na triagem, no
autoatendimento orientado ou
em guichê específico para in-
formação ou orientação, sem
necessidade de prévio agenda-
mento. O retorno será feito de
maneira gradual para evitar fi-
las externas ou aglomerações
no interior das agências.  Pela
portaria, deverão retomar as
atividades de orientação sobre
benefícios e serviços previden-
ciários, bem como os atendi-
mentos por decisão judicial;
para emissão de senha para
acesso à plataforma Gov.br;
para acesso aos serviços ofer-
tados pelo autoatendimento ori-
entado, nas unidades partici-
pantes do Projeto do Novo Mo-
delo de Atendimento.  Em to-
dos os casos, deve ser obser-
vada a prioridade de atendi-
mento prevista em lei, garanti-

INSS retoma atendimento
presencial sem agendamento

Geral

da ao idoso maior de 80 anos
de idade.  A portaria orienta
ainda que, nos casos classifi-
cados como de "Atendimento
Simplificado", de baixa com-
plexidade, e "Atendimento Es-
pecífico", de alta complexida-
de, deverá ser feito agendamen-
to do serviço, por meio da Cen-
tral 135 ou na própria agên-
cia.  O agendamento para aten-
dimento simplificado será rea-
lizado para os casos de pensão
especial vitalícia da pessoa
portadora da síndrome da Ta-
lidomida; pensão mensal vita-
lícia do seringueiro e seus de-
pendentes; pensão especial das
vítimas de hemodiálise de Ca-
ruaru; bloqueio/desbloqueio de
benefício para empréstimo
consignado; alteração do local
ou forma de pagamento; reti-
ficação de comunicação de aci-
dente do trabalho; devolução
de documentos; entre outros.
Já para os serviços de alta com-
plexidade que não estão dispo-
níveis nos canais remotos ou
por meio de agendamento es-
pecífico, o atendimento tam-
bém poderá ser feito, excepci-
onalmente nas agências, nos
casos de órgão mantenedor do
benefício inválido impossibili-
tando a solicitação de serviços;
tarefas concluídas com erros
na inclusão de documentos ou
relatórios, despacho conclusi-
vo divergente da formatação no
sistema de benefício, encerra-
mento da tarefa por erro de sis-
tema; utilização de Número de
Identificação do Trabalhador
(NIT) de terceiro ou equívoco

na atribuição do NIT do titu-
lar, dependente, instituidor ou
representante legal; consulta à
consignação administrativa; e
solicitar a contestação de Nexo
Técnico Epidemiológico
(NTEP).  O INSS lembra ain-
da que as agências poderão,
mediante agendamento prévio,
emitir extratos de empréstimo
consignado; de pagamento de
benefício/histórico de crédito
(HISCRE) que comprova a
renda do seu benefício; extra-
to de Imposto de Renda (IR);
extrato Previdenciário; Carta
de Concessão do Benefício,
que informa a forma de cálcu-
lo do valor do seu benefício; e
declaração de beneficiário do
INSS. Os agendamentos de
emissão de extrato deverão ser
atendidos na triagem das agên-
cias.

 Benefícios - O Instituto
Nacional do Seguro Social
(INSS) retoma o pagamento
dos benefícios para os segura-
dos que recebem benefício de
até um salário mínimo. Pelo
calendário, será realizado o
pagamento para quem tem 6
como o penúltimo número do
benefício.  Para quem recebe
acima de um salário mínimo,
o pagamento do benefício terá
início no dia 3 de março, para
quem tem 1 e 6 como penúlti-
mo número, e vai até 9, para
quem tem 5 e 0 como penúlti-
mos números. O prazo para
saque dos benefícios com car-
tão vai até o final do mês se-
guinte. Com informações da
Agência Brasil

Brás Pereira

No final de ano, é comum um colega ou
amigo desejar ‘Feliz Ano novo” aos seus con-
siderados! Na tevê pairam esses e outros vo-
tos que, infelizmente, não tem sentido.  O
ano termina com um comércio inflacionado,
muitos viajam, alguns retornam vivos, ou-
tros não, ao abusar da velocidade ou entrar
em algum rolo e ser convidado a prestar con-
tas junto a São Pedro! Este ano -2022 -, es-
ses votos não estão tendo valia, desempre-
go, inflação puxada pela dona gasolina e para
completar o time, chuvas a dar com pau ar-
rasando  cidades de vários estados, fatos mos-
trados pelas imagens da tevê, estradas e pon-
tes destruídas, um rolo sem tamanho e que
ninguém esperava!
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Rua Voluntários da Pátria, 4020 - Santana

Horário de funcionamento:
 Seg a Sex: 7h30 às 20h

  Sab: 8h às 14h

Tel:(11) 2029-7200

 R. Monteiro de Melo, 232 - Lapa
 Seg. à sexta das 8:00 às 18:30 h  Sábado das 8:00 às 16:00h
WWW.CIRURGICAVIEIRA.COM.BR

 BOMBEIRO CAETANO
  INFORMA:

Confira as dicas de como se
comportar durante os temporais

  Saiba o que fazer, quando:  1) Há
previsão de chuvas fortes:  Não jo-
gar resíduos nas ruas, pois a ação
entope bueiros e galerias, impedindo
o escoamento das águas. No caso de
a água subir, levar o lixo para um
local alto, que esteja livre de enxur-
radas e enchentes; -Verificar as con-
dições de conservação das paredes e
do madeiramento do telhado. Desli-
gar os aparelhos eletrônicos e a cha-
ve geral; Em locais de alagamento
brusco, evitar caminhar, trafegar com
bicicleta ou outro veículo, pois pode
haver buracos, formação de enxur-
rada e outros riscos. Recomenda-se
aguardar em local alto e seguro até a
chuva passar. 2) Se está dentro do
carro, durante chuva forte:  Caso es-
teja em local seguro e ocorram chu-
vas fortes na cidade, não se aventure
a enfrentar alagamentos, pois os ris-
cos são muito grandes. Não feche
cruzamentos e facilite a passagem de
veículos de socorro. Quando possí-
vel, evite dirigir sob fortes chuvas.
Pare em local seguro e espere a chu-

va passar. O mais im-
portante é manter sem-
pre a calma. Assim
você consegue ajudar
a si e a outras pesso-
as.
 3) Há ocorrência de
raios:  Cuidados fora
de casa:  Abrigue-se
em uma casa, edifício;

Caso esteja em um veículo, não saia.
Feche os vidros e não encoste nas
partes metálicas; Evite lugares aber-
tos, como estacionamentos, praias,
campos de futebol, etc; Se estiver no
mar, rio, lago ou piscina, saia imedi-
atamente; Mantenha distância de ob-
jetos altos e isolados, como árvores,
postes, quiosques, caixas d’água, etc;
Afaste-se de objetos metálicos gran-
des e expostos, como tratores, esca-
das, cercas de arame, etc; Evitar jo-
gar bola, nadar e fazer exercícios em
locais abertos, onde há risco de ser
atingido por raio. Evite soltar pipas e
não carregue objetos, como canos e
varas de pesca; Evite andar de bici-
cleta, motocicleta ou a cavalo; Se não
houver nenhum abrigo por perto, fi-
que agachado com os pés juntos até a
tempestade passar. Não se deite no
chão.
 Cuidados em casa:  Afaste-se de apa-
relhos e objetos ligados à rede elétri-
ca, como televisores, geladeiras e fo-
gões; Afaste-se de janelas, tomadas,
torneiras, canos elétricos e evite to-
mar banho.

Oportunidade Brás Pereira

Estudantes inadimplentes podem
renegociar  dívidas com Fies no dia 7

Cerca de 1 milhão de estudantes
terão a oportunidade de renegociar as
dívidas com o Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) a partir do dia 7
deste mês. Segundo o Ministério da
Educação, o total de inadimplentes,
ou seja, com mais de 90 dias de atra-
so no pagamento alcança 51,7% dos
estudantes com financiamento e soma
R$ 9 bilhões em prestações não pa-
gas.  Para os estudantes que possu-
em dívidas com 90 a 360 dias de atra-
so, o desconto é de 12% no saldo de-
vedor, isenção de juros e multas e
parcelamento em até 150 vezes. As
informações são da Agência Brasil.

 Para a inadimplência de mais de
360 dias, o desconto chega a 86,5%
no saldo devedor. Caso o estudante
seja inscrito no CadÚnico ou benefi-
ciário do Auxílio Emergencial, o des-
conto será de 92%. O saldo dessa dí-
vida poderá ser parcelado em até dez
vezes.  O Banco do Brasil e Caixa
Econômica Federal, agentes financei-
ros do Fies, são os responsáveis pela
renegociação das dívidas. Para ter o
nome retirado dos cadastros restriti-
vos de crédito, os beneficiários deve-
rão pagar o valor da entrada no ato
da renegociação, correspondente à
primeira parcela.  O valor mínimo da
prestação é R$ 200. A operação po-
derá ser realizada integralmente nos
canais de atendimento disponibiliza-
dos pelos agentes financeiros.

CAIXA -   Cerca de 800 mil es-
tudantes com contrato realizado pela
Caixa Econômica estão inadimplen-
tes, com dívida média de R$ 35 mil.
Esses estudantes poderão realizar a
renegociação de seus contratos de
forma 100% digital. O interessado
pode consultar o site da Caixa para
verificar se pode ou não pedir a rene-
gociação de acordo com as regras
estabelecidas.    Após confirmar o
enquadramento nas regras e simular
a renegociação, os interessados gera-
rão o boleto para pagamento da pri-
meira parcela ou, caso optem pela
quitação de uma só vez, da parcela
única.  Para mais informações, os
estudantes poderão acessar o endere-
ço www.caixa.gov.br/fies ou ligar no
0800 726 0101.

BANCO DO BRASIL -   No
Banco do Brasil, mais de 500 mil es-
tudantes poderão renegociar parcelas
do Fies em atraso, de forma digital,
no aplicativo do banco.   Para aderir
à renegociação pelo canal mobile,
basta acessar a opção Soluções de
Dívidas e clicar em Renegociação
Fies. Por meio da solução, o estudante
poderá verificar se faz parte do pú-
blico-alvo, as opções disponíveis para
liquidação ou parcelamento da dívi-
da, os descontos concedidos, assim

como os valores da entrada e demais
parcelas.  Além do mobile, a contra-
tação também poderá ser realizada
em qualquer agência do BB, com as
mesmas condições.  Os clientes podem
obter mais informações pelo App BB,
portal www.bb.com.br, WhatsApp (61-
4004-0001) e Central de Atendimento
BB (0800-729-0001).   Matéria alte-
rada às 20h38 para correção de infor-
mação. Ao contrário do publicado an-
teriormente, renegociação só estará dis-
ponível a partir do dia 7 de março.

Cels.: (11) 99374.4534 - 95177-5393
BRÁS PEREIRA
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 94778-1027 Erivelton

O Bar do Tião é um local onde os amigos se reúnem para
apreciar uma cerveja bem gelada, conversar, rir, assistir aos jo-
gos do seu time de coração, paquerar e se divertir muito.  Esta-
mos abertos de segunda a sábado. O Bar traz além das saboro-
sas porções, diversos atrativos especiais. Dispomos de um vasto
acervo de cachaças nacionais e importadas.  Sinta-se à vontade
com seus amigos e familiáres. Aproveite todo conforto e agilida-
de dos nossos serviços. A conquista de nossos clientes está rela-
cionada a grande qualidade que oferecemos em nossos serviços.

Bar do Tião - Sede Zero Feira do Bom Retiro se torna novo centro gastronômico e cultural de São Paulo
Cassius ClayRoteiro

Depois da edição especial
de K-Carnaval, no dia 26 de
fevereiro, onde a Feira do Bom
Retiro proporcionou uma mis-
tura divertida de K-Pop e Sam-
ba com direito a Concurso de
Fantasias, a programação do
próximo sábado vai continuar
recheada de atrações com apre-
sentações de Covers de K-Pop,
sorteios, brincadeiras e um des-
file de Hanbok, traje trípico co-
reano, para fazer uma home-
nagem ao bairro que onde mora
grande parte da comunidade
sul-coreana e é uma das prin-
cipais referências de moda do
país.  Além de pratos coreanos,
mexicanos, peruanos, venezue-
lanos e árabes que estão pre-
sentes desde a primeira edição,
a feira vem crescendo com no-
vas barracas de artersanato e
que servem comidas típicas de
outros países como Bolívia,
África, Itália além de doces,
refrigerantes e bebidas impor-
tadas.  Organizada pela Asso-
ciação de Desenvolvimento de
K-Town Bom Retiro, a Feira
do Bom Retiro acontece sem-
pre aos sábados, das 9h às 17h,

no Centro Comercial Bom Re-
tiro com programação cultural
diversificada reunindo arte,
cultura e gastronomia de vári-
os países em um espaço dife-
renciado entre as ruas José
Paulino e Ribeiro de Lima.

SOBRE O BOM RE-
TIRO -  Localizado no Cen-
tro de São Paulo, próximo a
Estação da Luz, o bairro do
Bom Retiro se destaca por ser

um polo nacional de confec-
ção com mais de 300 lojas,
além de cafés e restaurantes,
oferecendo infraestrutura
completa para lojistas e mais
de 120 mil pessoas que circu-
lam por suas ruas diariamen-
te.  Em paralelo à sua voca-
ção comercial, o bairro tam-
bém possui uma importante
herança patrimonial e cultural
por abrigar a Pinacoteca do

Estado, o Museu de Arte Sa-
cra de São Paulo, o Museu da
Língua Portuguesa, a Estação
Pinacoteca e a Oficina Cultu-
ral Oswald de Andrade, entre
outros espaços que fazem par-
te da história da cidade como
o Centro Comercial do Bom
Retiro.  Com entradas pelas
ruas José Paulino e Ribeiro de
Lima, o Centro Comercial.
inaugurado em 1960, traz uma
proposta arquitetônica inova-
dora do arquiteto, judeu polo-
nês Lucjan Korngold que pro-
jetou o empreendimento comer-
cial para atender a um grupo
de investidores da comunida-
de judaica europeia.  Com mais
de 60 anos, o espaço reúne lo-
jas, escritórios e restaurantes
em torno de ruas de paralele-
pípedos cheias de história e
muito charme.

 FEIRA DO BOM RETI-
RO -  DATA: 05/03/2022  -
FUNCIONAMENTO: das 9h às
17h -  LOCAL: Centro Comer-
cial Bom Retiro – entradas pelas
ruas José Paulino, 226 e Ribeiro
de Lima, 453 – Bom Retiro  -
EVENTO GRATUITO

Rua Monjolo, 386  -  Freguesia do Ó - São Paulo
 Telefones: (11) 3999-5213 / 94736-4989 -

www.bardotiao.com.br

Rua Patis, 20

28 anos da Bell's!

Av. Padre Orlando Garcia da Silveira, 142, Vila Penteado
Tel.: (11) 3859-5677

Whatsapp: (11) 98460-0097 - E-mail: bellsltda@terra.com.br

“Bell’s é uma indústria de produtos saneantes, que está há  28 anos no mercado. Nossos
produtos são todos registrados e/ou notificados pela ANVISA. Atuamos na elaboração,

desenvolvimentos e fabricação de produtos de limpeza para áreas; Residencial,
Industrial,  Condomínios,  Automotivos, entre outros ramos de atividades. Trabalhamos

com matérias prima selecionadas  e equipamentos de qualidade.


